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PosUDEK VEDoUcÍHo BAKnlÁŘsrÉ pnÁcr
Jméno studenta: Vladimír Calda
Název bakalářské práce: Smaft home technologie

Cíl práce: Cílem práce je zhodnotit současnétrendy a příležitosti spojené
s problematikou SmartHome.

Jméno vedoucího bakatářské práce: doc' Ing. Klára Antlová, Ph.D'

I. Hodnocení zoracování tématu diplomantem:
Solněnícíle práce

x
x

Volba metod a ieiich aolikace při zpracovánítématu
Hloubka orovedené analýzv
II. Hodnocení struktury a obsahu práce:
Přehlednost a loqická stavba (struktura) práce
Aktuálnost a vhodnost použiÚch pramenů
Schoonost diplomanta zpracovat získané podklady
Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce
Formulování vlastních názorů studenta
III. Hodnocení formv a sWlu práce:
Formální úorava práce (text, tabulky, qraíy)
SWlistická úroveň práce
Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací
Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací

Dobře

Velmi
dobře

Výborně

Neprospěl

x

x
x

x

x
x
x

x

x
x

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k bakalářské práci z hlediska splnění jejích cílů,
metod řešenía návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s literaturou a její
"ýúziti
citace (uved'te na druhou stranu posudku).

otázky k obhajobě bakalářské práce:
Uved'te některé nevýhody a rizika Vámi popisovaných technologií.

Práci doporučuji - neaeperuěr*jix k obhajobě. (xnehodící se škrtněte)

Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm:
veImi dobře

Datum:

Podpis vedoucího bakalářské práce
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Předkládaná bakalářská práce si klade za cíl zmapovat příležitosti současných tzv. inteligentních
technologir, které jsou využíványjak v domácnostech, tak v organizacích' Práce je zaměřená na
tzv. SmartHome technologie, DáIe se v práci student zaměřuje na propojení chytré domácnosti a
automobilu. Bakalářská práce obsahuje rovněž dotazníkové šetření (kapitola 5), které je zaměřeno
na informovanost ohledně SmartHome technologiív ČR. osloveno bylo 150 respondentů, dotazník
vyplnilo 85 respondentů. Vyhodnocení dotazníku je poměrně stručnéa stejně tak závěr. Většina
citací uvedených z práce je z internetových zdrojťl, chybí odborné publikace, a to i přesto, že
vzhledem k aktuálnosti tématu jich tolik není k dispozici. Z těchto důvodůhodnotím práci stupněm
velmi dobře.
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